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األسلوب الفين لتدوين املقاالت يف جملة اللغة العربية وآداهبا
 -1اخلطوط (نوع الريشة)
يرجى كتابة النص العريب خبط (ريشة) .(AH)Manal Light 14
ينبغي ان تكون احجام (قياسات) الريشة وفقا ملا يلي:
 عنوان املقالة يكتب بريشة قياسها  16اسود عريض. كلمة امللخص يكتب بريشة قياسها  13اسود عريض. كلمة املفردات الرئيسة تكتب بريشة قياسها  13اسود عريض. نصّ امللخص واملفردات الرئيسة يكتبان بريشة قياسها  12رقيق. العناوين الرئيسة يف النصّ تكتب بريشة قياسها  14اسود عريض. العناوين الفرعية يف النصّ تكتب بريشة قياسها  13/5أسود عريض. تدرج االرجاعات (اإلشارات املرجعية) داخل النصّ وبني قوسني (هاللني) بريشة قياسها  12رقيق. الكلمات واحلروف الالتينية تكتب بريشة قياسها  12رقيق ،وذلك مالئمة للنص. تكتب مجيع االشارات املرجعيـة داخـل الـنص وبصـورة طبيعيـة عـدا (املصـدر نفسـ ) اذ تكتـب بصـورة مائلـة،وتكـون كيفيــة االرجــاع علــى الشــكل التــاي( :لقــب املؤلـف ،ســنة النشــر ،جملــد ورقــم الصــفحة أو الصــفحات) .حنــو
(اجلاحظ البصري1986 ،م ،ج)275 :2
 تكتب كلمتا «النتيجة» و«املصادر» بريشة قياسها  14أسود عريض. تكتـب املصـادر بريشـة قياســها  11رقيـق وفقـا لإلشــارة املرجعيـة التاليـة :لقـب املؤلــف ،انـ (سـنة النشــر).عنوان الكتاب  .Boldاسم املترجم أو املصصح ،عدد الطبـع ،مكـان النشـر :الناشـر .حنـو (ابـن بطوطـة ،حممـد بـن
عبداهلل (1987م) .رحلة املسماة حتفَة النّظار يف غرائب األمصَار وعجايب األسفار .املصحح طَالل حـرب ،ط ،2
بريوت :دار الكتب العلمية).
 يرجى مراعاة كيفية استخدام الفواصل ،والنقط ،وسائر عالمات الترقيم. قسم املصادر واملراجع حسب ترتيب احلروف االجبدية وتكون وفق الترتيب التاي1 :ـ الكتـب (الكتـب العربيـةمث الفارسية مث االنكليزية2 .ـ الرسائل اجلامعية3 .ـ اجملالت 4ـ املواقع االلكترونية.
 نظام اإلحالة إىل اجملالت والدوريات يف قسم املصادر واملآخذ:لقب املؤلف ،ان (سنة النشر)« .عنوان املقالـة بـني عالمـل التنصـيص» ،اسـم اجمللـة  ،Boldالسـنة ،العـدد،
رقم الصفحات (من ص إىل ص).
 نظام اإلحالة إىل املواقع االلكترونية يف قسم املصادر واملآخذ:لقب املؤلف ،ان (تاريخ النشر)« .عنوان املوضوع بني عالمل التنصيص» .اسم وعنوان االلكترونية خبط مائل.

 يكتب أعلى الصفحة بريشة قياسها ( BLotus 10للنص الفارسي) و ( (AH)Manal Lightللنص العـريب)تدرج يف الصفحات ذات العدد الزوجي مواصفات اجمللة ،ويف الصفحات ذات العدد الفردي يدرج عنوان املقالة.
 -2املسافات الفاصلة
جيب أن تكون املسافات الفاصلة علي الشكل التاي:
 يكتب العنوان دون أية املسافة الفاصلة من أعلى الصفحة. يكتب إسم املؤلف أو املؤلفني دون أية املسافة الفاصلة من عنوان املقالة وتكتب يف السطر التاي نـات املؤلـف أواملؤلفني.
 املسافة الفاصلة بني امللخص و بريد املؤلف الكتروين  1.5سم( .سنتيمتر ونصف) تكون املسافة بني املفردات الرئيسة ونص امللخص ضعفي املسافة بني األسطر (ينقر على زر  enterنقرة إضافية) املسافة بني النص والعنوان األصلي والفرعي الذي يلي ضعفا املسافة بني األسطر (ينقر على زر  enterنقرة إضافية) يكتــب أول فقــرة بعــد كــل عنــوان علـى شــاكلة الــنص ودون أي اجتــاة حنــو الــداخل فيمــا تكتــب ســائر الفقــراتمتجهة حنو داخل الصفحة مبقدار  1سم.
 كلمات امللخص ،والكلمات الرئيسة ،وال عناوين الرئيسة والفرعية تكتب مجيعها على شاكلة النص. يكتب نص امللخص من اجله اليمىن بإضافة  1سم جبهة الداخل. -3طول وعرض النص (اهلوامش)
 جيب ان يكون عرض النص  12سم ،أي أن يكون اهلامشان األمين واأليسر مبقدار  4/5سم. جيب أن يكون طول النص مع رأس الصفحة  19سم وبدون  18سم ،أي أن يكـون اهلامشـان األعلـى واألسـفلمبقدار  5سم.
جيب أن تكون مسافة رأس الصفحة وهناية الصفحة  4/6سم.

إرشادات أساسية للباحثني واملؤلفني
 .1جيــب حــذف الفــراال بــني عالمــات التــرقيم والكلمــة الســابقة .مــثالا إذا وضــعنا النقطــة آخــر اجلملــة جيــب
التصاق النقطة بالكلمـة السـابقة .أمـا إذا فتحنـا قوسـا أو عالمـة تنصـيص ،فيجـب التصـاقهما بالكلمـة التاليـة ،وإذا
سددنامها جيب التصاقهما بالكلمة السابقة.
ومن األمثلة الصحيحة:
(هالل)20 :1960 ،؛ «هذا املوضوع ميكن أن...؛ جاء احلق وزهق الباطل (اإلسراء)81 :
ومن األمثلة غري الصحيحة:
(الفاخوري :1990 ،ص)15؛ و «هذ الظاهرة ميكن أن...
 .2جيب حذف الفراال بني واوات العطف والكلمات الل تليها .مثال :قدم زيد وعلي وحضرا معا.
 .3لفصل اإلحاالت واملراجع ضمن النص يوضع عالمة (؛) ،حنو( :فروخ10 :1986 ،؛ الفاخوري)40 :2000 ،
 .4ينبغــي اســتخدام عالمــة التنصــيص الفرنســية « » لنصــوص يــتم نقلــها مباش ـرة؛ ولكــن لعــرض األســامي،
واملفردات ،والعبارات اخلاصة ،جيب استخدام عالمة التنصيص اإلجنليزية ،حنو :رواية "الشحّاذ" لنجيب حمفوظ؛
دراسة وحتليل.
 . 5مثة طريقتان لوضع النقطة يف ختام العبارات املنقولة ومهـا :وضـع النقطـة بعـد ختـام اجلملـة مباشـرة وقبـل
تسديد عالمة التنصيص ،ووضع النقطة بعد تسـديد عالمـل التنصـيص؛ والنظـام املتبـع يف هـذ اجمللـة هـو النظـام
األول ،حنو ... :حىت متكنوا من احتواء النريان»
 .6ينبغــي اســتخدام احلــروف الــل تــدل عل ـى األعــوام ،ميالدي ـةا كان ـ أم هجري ـةا أم مشســيةا ،حنــو1980 :م؛
1377ش؛ 1423هـ
 .7جيب االجتناب من األعداد (خاصة األعداد املتشعبة ،مثـل -1 :و  -1-1و  -2و  )-1-2يف تـدوين اخلطـوط
العريضة والعناوين املوجودة يف صلب املقال ،كما ال جيوز استخدام النقطتني بعد العناوين املوجودة يف صلب املقال.
ضـع يف آخـر البحـث وفـق الترتيـب اهلجـائي ألنـاء
 .8ال حاجة إىل تـرقيم املصـادر واملراجـع ،و بـ املراجـع يو َ
املؤلفني والباحثني .مثالا إذا كان املصدر أو املرجع كتابا ،يذكر على النحو التاي يف قائمة املصادر واملراجع:
اخلطيب ،حسام (1999م) .آفاق األدب املقارن عربيا وعامليا .ط  ،2دمشق :دار الفكر.
وإذا كان املصدر أو املرجع مقالة ،تُذكر على الشكل اآليت:
عبود ،عبـد (1999م)« .األدب املقـارن واالجتاهـات النقديـة احلديثـة» .عـامل الفكـر ،الكويـ  ،العـدد األول ،اجمللـد ،28
صص.302-265
وينبغي اإلشارة إىل أن عنوان الكتاب أو اجمللة باحلرف املائل.
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